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 مجلس األمن وفكرة الحكومة العالمية
 

  :.ستخلصالم
فكرة الحكومة العالمية التي أصبحت تترد في األروقةة الييايةية والنانونيةة وفةي المحافةو الدوليةة 
ارتبطةةت فةةي ناةةظتوا و وورعةةا بالعديةةد مةةم ال ةةروت والمدبيةةات التةةي تجيةةدت فةةي اليةةعي مةةم اجةةو 

متاابوة والعمةو فةي إطةار مةييةة واحةدة تضةمم لجمية  الوصوو إلى فكرة الخضوع إلى ن م قانونية 
تيةوم فةي بنةا  كمةا  تعمو مم اجةو تحيةيم أوضةاعوم المخت، ةة،و  رعاياعا مندارًا متياويًا مم الحنوق،

فةةةي التن،يةةةو مةةةم ال ةةةوارق الطبنيةةةة ومةةةم ا ختدفةةةات فةةةي  كةةة ل  وتيةةةوم ن ةةةام اقتصةةةادي ومةةةالي يةةة،يم،
حمايةة ن ةام  ىترعةو  ع،ى الحةرو  والتنةاقف فةي المصةالح،الوصوو إلى النضا   تنجح فيو  الموارد،

 . العوم ل،اعو  المنكوبة والمضطودةتمد يد و  لألمم الجماعي،
نوةا تجيةد طموحةات إنيةانية  ومالكثير  بالمنابو رأىو  إم ع ه ال رضية عي م رطة في المثالية وا 

فنةةةد جيةةةدت المن مةةةة وفةةةي جميةةة  األحةةةواو  طالمةةةا حاولةةةت الاةةةعو  ت،بيتوةةةا والوصةةةوو إلةةةى مراميوةةةا،
العالمية في أبعادعا النانونية والييايية المخت، ة اكًد أوليًا لتريةي  ت،ة  األفكةار ولكةم كانةت تجاربوةا 

مم تعنيد بعف  تماوبة بالكثير مم األخطا  والمماريات غير الدقينة التي أفندت ال كرة برينوا وزاد
 المجا ت المتع،نة بوا.

Abstract :- 
The idea of the global government, which has become hesitant in the 

political and legal arena and in international forums, was associated with the 

emergence and emergence of many circumstances and circumstances 

embodied in the search for access to the idea of submission to similar legal 

systems and work within the framework of one institution to ensure all its 

citizens an equal amount of rights, To improve their various situations, 

contribute to the building of a sound economic and financial system, 

contribute to reducing class disparities and differences in resources, succeed 

in eliminating wars and conflicts of interest, protect the protection of a 

system of collective security, Conflicted and oppressed people. 

In many cases, the world organization embodied in its various legal and 

political dimensions an initial form of consolidation of these ideas, but its 

experiences were marred by many inaccuracies and inaccurate practices 

which, as a result, The idea lost its luster and further complicated some of its 

related areas. 
 

 المقدمة:.
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عنةةدما تطةةورت الةةن م النانونيةةة الدوليةةة وبةةدأت المجتمعةةات اهنيةةانية تةةدر  أعميةةة ا لتجةةا  إلةةى 
اهطار األمثو لحو الماكدت ولتحنيق الكثير مم المزايا وال وائةد التةي تخةدم  عتبارهباالمجتم  الدولي 

قة النائمةة فةي إطةار المجتمة  الةدولي بدأ الت كير الجاد في صيغ جديدة تةار لطبيعة العد مصالحوا،
وتحةةاوو أم تريةةم ت،ةة  العدقةةة وفنةةًا لمعةةايير جديةةدة وتضةة  ضةةوابط أكثةةر انيةةجامًا مةة  الن ةةام العةةالمي 

 وعي فكرة الحكومة العالمية، آ مم عنا نادى جان  مم ال نه الدولي ب كرة لم تكم جديدة قط  الجديد.
وكةةام مج،ةةم األمةةم الةةدولي  ة األمةةم المتحةةدة وأجوزتوةةا،وربةةط عةةة   أطروحةةاتوم ال كريةةة بعمةةو من مةة

طةةةار خةةةا  مةةةم  ياةةةكو محةةةور عةةة ا التصةةةور الةةة ي يحةةةاوو أم ينةةةيم من ومةةةة جديةةةدة مةةةم العدقةةةات وا 
 األحكام تجمعه ع ه ال كرة.

وال نوا  والمن روم ال يم طرحةوا أفكةارعم بوة ا الاةظم ونةادوا بالعالميةة وكاة وا عةم م ووموةا إ  
كمةةا أنوةةم قةةدموا تصةةورات مخت، ةةة  ي تكييةةت األيةةام الةة ي تنط،ةةق منةةه ت،ةة  العالميةةة،أنوةةم اخت، ةةوا فةة

 ومتباينة حوو اآللية التي يصار معوا إلى تو يت م ووم التن يم الدولي في إطار الحكومةة العالميةة،
وك ل  تباينت اآلرا  حوو تنديم التوضيح ال ي يارح المجا ت التي تراح مج،م األمم لاغو عكة ا 

حاولةت الدرايةات أم تبعة   وبيم موي  ل كةرة الحكومةة العالميةة ومج،ةم األمةم وبةيم مضةيق، ز،مرك
حنينيةةًا فةي يةةوم مةةم األيةةام  فةةي مجمةو األطروحةةات ال كريةةة التةةي قةد ت،نةةى تطبينةةاً  مةةم جديةةد روح الحيةاة

ا فةي اةتى رغم أم بوادر النرية الكونية قد بدت واضحة ل،عيام م  اتياع أفاق حركة العولمة وانتاارع
 بناع األرف.

إم البنيةةة الحنينيةةة ل،من مةةة الدوليةةة والطبيعةةة الخاصةةة التةةي يحضةةى بوةةا مج،ةةم األمةةم الةةدولي 
وام األدوار التةةةي أناطوةةةا الميثةةةاق  تجع،ةةةه يتبةةةوأ مكانةةةة متميةةةزة فةةةي ن ةةةام العمةةةو داخةةةو ت،ةةة  المن مةةةة،

التي ينوم بوا أي جواز تاب   بالمج،م تصو درجة عالية مم األعمية تجع،ه ينوم بظدا  اخطر األدوار
وقبو ع ا فام الطبيعة البنيوية لمن مة األمم المتحةدة ت صةح عةم أنمةو ف لألفكةار  ألي من مة دولية.

فمةم حية  النطةاق الجغرافةي  فالمن مةة عالميةة فةي نطاقوةا وناةاطوا وطبيعتوةا، النازعة نحو العالمية،
ومم حي  الناةاط يمتةد  أجزا  الكرة األرضية،تغطي مياحة الدوو األعضا  في األمم المتحدة جمي  
ومةةم حيةة   ، قتصةةادية وا جتماعيةةة والييايةةيةناةةاطوا لياةةمو يةةائر الةةدوو وفةةي مخت،ةةت الميةةاديم ا

فالعضةوية  طبيعتوا فإنوا تصنت ضمم المن مات العالمية با يتناد إلى الاروط المتع،نة بالعضوية،
م الراغبةةة بتحنينةةه والتةةي ت،تةةزم باألحكةةام النانونيةةة الةةواردة فيوةةا م توحةةة أمةةام جميةة  الةةدوو المحبةةة ل،يةةد

 فيه.
 إشكالية البحث:.
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تكمةةةم إاةةةكالية البحةةة  فةةةي محاولةةةة اهجابةةةة عةةةم عةةةدد مةةةم األيةةةئ،ة التةةةي تثيرعةةةا فكةةةرة الحكومةةةة 
ولعو مم أعم األيئ،ة التي تثير الا  في إطار بحة  موضةوع العالميةة ومج،ةم األمةم عةي العالمية، 

عو نجح مج،م األمم في أم يكوم ممثًد حنينيًا لحكومة عالمية في إطةار _وعرية اآلتية:األيئ،ة الج
ومةةا عةةي العناصةةر األيايةةية التةةي  بةةد مةةم توافرعةةا لكةةي يصةةار ، الم وةةوم المتةةداوو ل،حكومةةة العالميةةة 

 ،معوا إلى تاخي  مواطم النجاح في عمو مج،م األمم الخا  بتجييده ل كةرة الحكومةة العالميةة 
خةر عةم مج،ةم األمةم يمكةم أم يكةوم عنصةرًا محوريةًا فةي مجتمة  الةدوو يضةمم لوةا آعو مم بديو و 

وعةةو مةةم يةةبيو نحةةو تعةةديو عيك،يةةة من مةةة األمةةم  ،حنوقوةةا ويعمةةو ع،ةةى ا رتنةةا  بوةةا نحةةو األفضةةو 
جدات المتحدة ومج،م األمم بما ينيجم م  األعدات األيايية التي تيتطي  مم خدلوا مواكبة الميت

 . نانونية في اهطار الدوليال
 منهجية البحث:.

مةةم اجةةو اهحاطةةة بموضةةوع البحةة  مةةم كافةةة جوانبةةه كةةام لزامةةًا ع،ينةةا إتبةةاع منوةةاف فةةي البحةة  
األمةم  ميثةاق ال ي ينوم ع،ى تح،يو نصو ينتضي اهلمام به بدقة، ل ل  فند اتبعنا المنوج التح،ي،ي 

فكةةرة النيابةةة عةةم  إطةةارالعالميةةة وباةةكو خةةا  فةةي التةةي تيةةعى إلةةى تكةةريم فكةةرة الحكومةةة المتحةةدة 
مةةم فكةةرة الحكومةةة العالميةةة فةةي و ت،وصةة ي مةةم خةةد، كمةةا اعتمةةدنا ع،ةةى المةةنوج الالمجتمةة  الةةدولي 

بوصة ه الجوةاز األيةمى لح ة  الية،م واألمةم الةدولي  الدولي األمممج،م الو ائت الموك،ة إلى  إطار
ل،مجتم  الةدولي الممثةو لطموحاتةه، والمتةرجم  تجاعاتةه ال ي يتصرت بوص ه الجواز التن ي ي العام و 

 وأفكاره.
 

 تنوم عيك،ية البح  ع،ى أيام تنييمه إلى مبحثيم وكما يظتي:. هيكلية البحث:.
 فكرة الحكومة العالمية في إطار مج،م األمم الدوليالمبح  األوو:       
 الدولي المية في إطار مج،م األممالتكييت النانوني ل كرة الحكومة العالمبح  الثاني:       
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 المبحث األول

 في إطار مجلس األمن الدوليفكرة الحكومة العالمية 

 

  تةزاو فكةرة تنمةو وتنضةج  أفكةارالحكومة العالمية بكو د لتوا وبكو ما تنطوي ع،يه مةم  إم
رة قد تتجيد أحيانًا بنااط دولي ع ه ال ك م  تطور أفاق التعاوم الدولي، اً وتزداد تطور  باكو تدريجي،

وقةةد يتجيةةد أحيانةةًا  يتجةةاوز بظبعةةاده الحةةدود الضةةينة ليمتةةد فةةي طبيعتةةه لمجمةةو أوجةةه الناةةاط العةةالمي،
 بجواز دولي يتب  من مة دولية تمتد و يتوا ليائر دوو العالم.

عةا وأثرعةا يكوم مةم الموةم أم نوضةح م وةوم الحكومةة العالميةة وأبعادوانطدقًا مما تندم فانه ي
وام نعةرف ق،ةيد إلةى فكةرة العالميةة فةي التن ةيم الةدولي ، فةي المط،ة  األوو وتظثيرعا في التن يم الةدولي

كمةا يكةوم مةم الموةم أم ن،نةي الضةو  ع،ةى الطبيعةة التكوينيةة الخاصةة المعاصر في المط،ة  الثةاني، 
ومةةدى إمكانيةةة ألخةةر بمج،ةةم األمةةم ومةةم ثةةم نحةةاوو أم نصةةو إلةةى تح،يةةو حنينةةي ألثةةر احةةدعما فةةي ا

فةةي  وعةة ا مةةا يةةنتطرق إليةةه م مج،ةةم األمةةم يمثةةو حكومةةة عالميةةة إلةةى حةةد مةةاظالوصةةوو إلةةى النةةوو بةة
 .وكما يظتي: المط،  الثال 

 
 
 

 المطلب األول 

 مفهوم الحكومة العالمية
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 .(1العالمية لغةة مةظخو ة مةم ع،ةم الع،ةم تع،يمةًا، والعةالم، الخ،ةق ك،ةه، أو مةا حةواه بطةم ال ،ة  
( فةةةي World( وتيةةةتعمو ك،مةةةة  Univers( وفةةةي ال رنيةةةية Universe  العةةةالم فةةةي ا نك،يزيةةةة عةةةوو 

 .(2 ا نك،يزية ل،د لة ع،ى العالم
 أنوةا، أي األرفوالعالمية كما يراعا البعف ماتنة مم ل   العةالم، الة ي يط،ةق ع،ةى كوكة  

والمةةةائي والجةةةوي وحةةةدة  األرضةةةي عادعةةةا الثدثةةةاألرضةةية، التةةةي تاةةةكو بظبتكونةةةت الكةةةرة  أمقائمةةة منةةة  
متكام،ةةة   يةةنن  منوةةا اخةةتدت التركيةة  أو تبةةايم مدمةةح اليةةطح، وتةةوزع التضةةاريم الجغرافيةةة مةةم 

 جباو ومحيطات وبحار.
ووم واحد عم العالمية، لمةا يتميةز بةه عة ا الم وةوم البعف بظنه   يبيو إلى افتراف م ويرى 

كونيةةًا، يعبةةر عةةم اةةكو مةةم أاةةكاو  فكةةراً  أصةةبحالةة ي  ع،يةةه ال كةةر أيةةبغهواةةموو وتبةةدو،  إحاطةةةمةةم 
 .(3 أي معنى عرقي أو جغرافي أو قومي إلىيميو  الحنينة، لعصر مم عصور العالم،  

ويتنةةةاوو العةةةف م وةةةوم العالميةةةة فةةةي إطةةةار المةةةنوج الةةةو ي ي ل،ن ريةةةة العامةةةة فةةةي المن مةةةات 
،من مةةات الدوليةةة والةةدوو فةةي تحنيةةق الدوليةةة، ومةةا يترتةة  ع،ةةى  لةة  مةةم مناقاةةة األعةةدات الماةةتركة ل

 األمم والي،م وصيانتوا، وبالتالي ربط م ووم العالمية بالعضوية في ت،  المن مات التةي تع،ةم اعترافةاً 
 .(4 المجتم  الدوليبييادة الدولة، ومةييات  متباد ً 

 ،لراةيدةوالبحة  عةم العدالةة والحاجةة إلةى النيةادة ا ،مةا بةيم النةزوع إلةى اليةيطرةويدح  بظنه 
كةةام م وةةوم العالميةةة يتةةظرجح بةةيم اليةةيطرة والعدالةةة  ،وبةةيم الحنبةةة الراعنةةة مةةم ميةةيرة التن ةةيم الةةدولي

ن ةةرًا ل،عدقةةة الجدليةةة بةةيم م وةةوم العالميةةة و ةةاعرة التن ةةيم الةةدولي والتةةي جع،تومةةا يتبةةاد م  والراةةاد،
ر الدائمةةة التجةةدد والتغييةةر وبالتةةالي م التن ةةيم الةةدولي واحةةد مةةم ال ةةواعوأل الةةدور بةةيم الغايةةة والويةةي،ة،

 نه لم يكم موض  ات اق.أجام  مان  وام أمكم  ل  فد ا   ه بتعريتنيصع  تنني

                                                 

 .1028،  .1990، ت، بيرو 1ال كر، ط ر، دا12العر ، ف م: ان ر: ابم من ور، ليا1
 .46،  1973،دار الكتا  العربي،بيروت،1،ط2: ن ر: د.جميو ص،بيا،المعجم ال ،ي ي،ف 2
(، بدوم 86 ، العدد ين ر: د. عبد اليدم بم عبدالعالي، ال كر الامولي وال كر الكوني، مج،ة الوحدة  3

 .8-7،  1991جوة نار، الرباط، المغر ، 
م ووم العالمية في التن يم الدولي المعاصر،الطبعة ا ولى، مناورات  ين ر: د. جايم محمد زكريا،  4

 .99،  2006الح،بي الحنوقية، بيروت، لبنام، 
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فالعالمية عي منط،ق النزوع ل،تن يم الدولي التةي أواةكت أم تغةدو ميةتنرًا فةي عةالم يةراد بكةو 
دوليةةة المعاصةةرة وام كةةام اةةي  فيةةه أم يتغيةةر وأصةةبحت صةة ة العالميةةة اةةديدة ا رتبةةاط بالمن مةةات ال

جانةة  مةةم ال نةةه يعةةرف فكةةرة العالميةةة فةةي إطةةار المنوجيةةة الو ي يةةة الةة ي يتنةةاوو مةةم خدلةةه نطةةاق 
م م وةةوم العالميةةة فةةي التن ةةيم الةةدولي المعاصةةر ظوعنةةا  مةةم يةةرى بةة وطبيعةةة عمةةو المن مةةات الدوليةةة،

بو أم ع ه المن مةات  ت الدولية،وأعمق مم فكرة المن ما فمييرة العالمية أغنى  ل  اهطار، يتجاوز
مةةةا كانةةةت لتناةةةظ إ  لتةةةةدي دورًا محةةةددًا فةةةي خدمةةةة الم وةةةوم المعاصةةةر ل،عالميةةةة والةةة ي   يخت،ةةةت عةةةم 

 (.1أصوله التي تمخضت عبر مييرتوا الطوي،ة 
وطبنةةةًا لم وةةةوم  والحكومةةة العالميةةةة عةةةي كيةةةام ييايةةةي يضةةة  وي يةةةر ويطبةةةق النةةةانوم الةةةدولي.

والنتيجةة أم ،   ن رتةه(،ى الاعو  أم تياعم أو ترض  لت،ة  الحكومةة  كةو حيةالحكومة العالمية فع
 الحكومة العالمية يتضيت ميتوى جديدًا مم ميتويات اهدارة فوق الميتوى الوطني ل،حكومات.

معنةى الحكومةة التةي تمةارم ية،طاتوا ع،ةى عمةوم الةدوو فتم،ة  مةم فالحكومة العالمية تحمو 
حكومةةةة مةةةا تم،كةةةه الحكومةةةات المح،يةةةة مةةةم يةةة،طات األمةةةر والنوةةةي واتخةةةا  مزايةةةا اليةةة،طة التةةةي تنةةةود ال

دارة الاةةةوم الخاصةةة برعاياعةةا وتن ةةيم المجةةا ت التةةي تحكةةم مجمةةو الحنةةوق التةةي ينرعةةا  اهجةةرا ات وا 
فوي ي،طة تم،ة  مةم الية،طات مةا يةع،وةا ألدا  مواموةا بحية  تك ةو فةرف إرادتوةا ع،ةى  النانوم لوم.

منوةا فةد مجةاو لتصةور وجةود أكثةر مةم ية،طة بةن م النةوة وبةن م المزايةا وا    يائر الية،طات األدنةى
 فام ع ا ييةدي إلى تناقف وتصارع بينوما.

مةم احتةةرام النةيم والمبةةاد   أيةةامتنةةوم ع،ةى  أموالحكومةة العالميةةة التةي نناةةدعا  بةد لوةةا مةم 
ة حنةوقوم وك التوةا وام تحتةرم وام تك و ل،خاضعيم لن اموا حماي ع،يوا في النانوم الدولي، المتعارت

ايةةةتنادعا فةةةي عم،وةةةا إلةةةى المن ومةةةة النانونيةةةة الدوليةةةة وعةةةدم مةةةم فكةةةرة  ا ً ابتةةةدم وةةةوم الاةةةرعية الدوليةةةة 
 خروجوا عم ت،  الن م النانونية بظي اكو مم األاكاو.

 
 

 المطلب الثاني

 لمية في التنظيم الدولي المعاصرفكرة العا

                                                 

النوضة  ر، داالمتحدة ممة، األمالعا ةالدولية، الن ري تد.إبراعيم العناني ود. ع،ي إبراعيم، المن ما ن ر:ي 1
 .171،  2000، ة، الناعر العربية
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الحكومةة العالميةة  إمكانةاتاظة األمم المتحدة، وقاو قةائ،وم إإم ، بنايتبار دعاة العالمية خيراً 
لومةةةا األمةةةم  ال،ةةة ام يجةةة  أم تتطةةةور وفنةةةاً  دة، ويعنةةةوم بةةة ل  الغايةةةة والمنط،ةةةقكمينةةةة فةةةي األمةةةم المتحةةة

تتطةور نحةو ن ةام دولةي ثابت...فالحكومةة العالميةة بةالمعنى  أم اهطةدققصةد بوةا ع،ةى  إ االمتحدة، 
 .(1 المتحدةإ األممعي المولود الكامم المحتمو في  أخرى أممح   عصبة الدقيق لو ا ا صطد

م ظى يةبيو الجةزم النوةائي بةوأنكر ع،ة بينما اك  البعف في مصداقية العود العالمي الجديد،
بةو أم ميثةاق  خطوة م يةدة نحةو الن ةام العةالمي، بو حتى مم الممكم أم تكوم، ة كانت،األمم المتحد

أنكةر  معاعةدة متعةددة األطةرات وبالتةالييةوى لةيم إ  ايمري ري ز األيتا  ما ينووك يام فرانيييكو( 
 .(2 ع،ى يبيو الجزم الناط  بظنه كام أو مم الممكم أم يكوم خطوة م يدة أولية نحو الن ام العالمي

لةةةم يرضةةةوا عةةةم قيةةةام األمةةةم المتحةةةدة فنةةةاموا فةةةي يةةةنة  كةةة ل  فةةةام دعةةةاة إا تحاديةةةة العالميةةةةإ،
وناةةط دعةةةاة الحكومةةةة  الحركةةةة العالميةةةة ل،ةةدعوة إلةةةى قيةةةام الحكومةةة ا تحاديةةةة العالميةةةة، بتن ةةيم1946

العالمية وقدموا المااري  المتوالية لبنا  الدولة المناةودة ولةم ينتصةر األمةر ع،ةى الةدعاة التن،يةدييم مةم 
 فنةةةدمت جامعةةةة اةةةيكاغو ميةةةاعمة تحةةةت عنةةةوام إماةةةروع يايةةةة بةةةو تعةةةدتوم إلةةةى اهطةةةار األكةةةاديمي،

 .(3 ديتور عالميإ ك كرة أيايية أولية لحكومة عالمية مرتنبة
الماةةاري  وبيةةام جميةة  الجوةةود التةةي بةة لت ل،ةةدعوة إلةةى الحكومةةة العالميةةة  ايتنصةةا  جميةة  إم

إألبةرت  بةرز دعةاة ا تحاديةة العالميةة والمتمثةو بالعةالمأاحةد  لنةا  وةري بام قيةام من مةة األمةم المتحةدةإ
، فبعةةد أم يةةعى جاعةةدا فةةي اكتاةةافاته وأغةةربوم العالميةةة بةةرز دعةةاة الحكومةةةأم ايناةةتايمإ والةة ي يعةةد مةة
ل،تباةير ل،ةدعوى التةي تبناعةا  جاعةداً  ورغةم  لة  فنةد يةعىانةه  إ  ،ن يةوا إبةادةالتي تمكم الباةرية مةم 

وأزره فيوةةا ل يةةت مةةةم الع،مةةا   يةةةيما الماةةتغ،يم معةةةه فةةي الع،ةةةوم النوويةةة واعتبةةةر إالحكومةةة العالميةةةةإ 
مةم األخةرى ي،ة هننا  البارية مم ال نا  حاو قيام الحر  النووية التي ح ر منوا وتنبئ بإمكانية األوي

 (.4يرار ال رة والنيام بت جيراتوا النووية أفي الوصوو إلى اكتاات 
                                                 

إينيم و. ك،ود، الن ام الدولي واليدم العالمي، ترجمة: د. عبداهلل العريام، مةيية فرانك،يم  ن ر:ي 1
 .33، 1964ل،طباعة والنار، الناعرة، مصر، 

 .550  المصدر اليابق ن يه، 2
لويئة المصرية العامة  من مات الدولية الحديثة وفكرة الحكومة العالمية،اال محمد حيم ا بياري، د. :ين ر 3

 .124  ،1978ل،كتا ،
،مناورات الح،بي الحنوقية، 1ط م ووم العالمية في التن يم الدولي المعاصر، د.جايم محمد زكريا، ن ر:ي 4

 .145،  2006بيروت،
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إم م ووم العالمية في التن يم الدولي المعاصر   يعني إ  حنينة واحدة مةداعا قيةام حكومةة 
تنودعةةا الةةدوو الغربيةةة التةةي انتصةةرت فةةي أعنةةا  الحةةر  العالميةةة الثانيةةة وعةةي حكومةةة  ،عالميةةة حنينةةة

والو يةةات  (اليةةابق ائتدفيةةة كةةام ينودعةةا حتةةى األمةةم النريةة  حزبةةام كبيةةرام عمةةا ا تحةةاد اليةةوفيتي 
ر أمةةا حضةةو  وبريطانيةةا، اوحزبةةام صةةغيرام عمةةا فرنيةة ،المتحةةدة األمريكيةةة التةةي ان ةةردت مةقتةةًا بالرئايةةة

الصيم في الحكومة العالمية فةد يعةدو أم يكةوم بمثابةة الحضةور غيةر المةةثر فةي مثةو ت،ة  الحكومةة 
 ل  الحضور الة ي  ة،ون،تمم الااعد ع،ى ما تندم مم خدو تتب  مييرة الصيم في الحكومة العالمي

 .ألنه مر بمرح،تيم مخت، تيم في الخصائ  ومت نتيم بالنتائج: كام مثار عج 
 

تبدأ منة  قيةام األمةم المتحةدة وحتةى قبةوو الصةيم الاةعبية وعةي  :.األولىالمرحلة 
ن ةر والتةي تعتبةر فةي  م المواليةة ل،غةر ،االمرح،ة التي كام يحتو منعد الصيم فيوا مث،وا حكومةة تةايو 

 ومن  ة لييايتوم. الصينييم أن يوم عمي،ة ل،غر 
 

ة فةةي األمةةم وتبةةدأ منةة  أم ح،ةةت حكومةةة الصةةيم الاةةعبي :.المرحلةةة الثانيةةة
م بعةد أم  ،ةت الصةيم خةارف رواق العالميةة لمةدة تزيةد ع،ةى ربة  قةرم مةم االمتحدة محةو حكومةة تةايو 

م حكومة الصيم الاعبية قد انتوجت في ع ه المرح،ة مبدأ عدم التدخو رغبة منوا ظويدح  ب الزمام،
يةًا وآثةرت الصةمت ح ا ةًا في أم تعامو بالمثو إ  أنوا لم تتدخو ولو لمرة في أمةر قطة  الغةر  فيةه رائ

 منوا ع،ى وضعوا في الحكومة الغربية التي تحكم العالم اآلم.
حيةةام حتةةى لةةدى وعكةة ا فنةةد  وةةرت فةةي عةة ا اليةةياق فكةةرة الحكومةةة العالميةةة التةةي  قةةت ا يت

 يمكةةم أم يومةةا الةة  ،نتحةةد  وعنةةا يثةةور التيةةاةو عةةم أيةةة حكومةةة عالميةةة ،بعةةف مناعضةةي العولمةةة
، ومةم يةةوت ينةوم بةدور الرقية  ع،يوةةا  ،وممةم يةيتظلت أعضةاةعا ،يةينوم بتعيينوةةا ، ومةم الة يهت ع،ة

مثةو عة ه األيةئ،ة لةم يةتم  ،وا  ا أصبحت ع ه الحكومة قمعيةة فةإلى أي كوكة  يةوت ي،جةظ معارضةوعا 
لمن مةةةة التجةةةارة  ملألمةةةم المتحةةةدة والمةةةديروم العةةةام و ربمةةةا كةةةام المنصةةةود عةةةو األمةةةيم العةةةام ، طرحوةةةا

ندوق الننةةةد الةةةدولي  أو ربمةةةا أيضةةةًا كةةةام المنصةةةود عةةةو قمةةةة الب،ةةةدام الثمةةةاني الصةةةناعية العالميةةةة ولصةةة
 .الكبرى التي قد تمثو النيادة الجماعية ل،عالم 
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 المطلب الثالث

الطبيعة التكوينية لمجلس األمن وأثرها في الحكومة 

 العالمية

ثةو بمجموعةة مةم النواعةد من مةة عالميةة  ات ن ةام قةانوني متمعي من مة األمم المتحدة إم 
وُأييةةت المن مةةة  النانونيةةة التةةي تحكةةم حيةةاة المن مةةة وناةةاطوا وتةةن م عدقاتوةةا الداخ،يةةة والخارجيةةة.

أصةةًد لتن ةةيم العدقةةات الدوليةةة باةةكو يحةةوو دوم تيةةوية النزاعةةات الدوليةةة بةةالنوة، ولتاةةجي  التعةةاوم 
 الدولي الوثيق في اتى المياديم.

انتوةةا  الحةةر  البةةاردة إم مج،ةةم األمةةم قةةد صةةار الجوةةاز الرئييةةي  لنةةد أصةةبح واضةةحًا ومنةة و 
، فما إم وضعت الحر  الباردة لصناعة النرار الدولي بعد أم  و ما،وً  مع م مراحو الحر  الباردة

 خة  مج،ةم األمةم فةي ايةتعادة مةا كةام لةه مةم دور م نةودجة ت ك  ا تحاد اليوفيتي، إ  وأأوزارعا نتي
ار المج،ةم ة، وتمثةو  لة  فةي إصةدمصدرًا معتبرًا ل،ارعية الدولية أصبحت قراراته وترت  ع،ى  ل  أم

م المنازعةةات الدوليةةة ايةةتنادًا ع،ةةى يةة،طاته الميةةتمدة مةةم ال صةةو اليةةاب  مةةم الكثيةةر مةةم النةةرارات باةةظ
 (.1 الميثاق

ومةةة  الحكبةةةةة  ألمةةم المتحةةدة أو مةةا ييةةميه الةةبعفمج،ةةم األمةةم عةةو بمثابةةة الويئةةة التن ي يةةة لو 
( مةم الميثةاق 25العالمية( ويتعوةد أعضةا  األمةم المتحةدة بنبةوو قراراتةه وتن ية عا وفنةا ألحكةام المةادة  

  عم أعضا  األمم المتحدة بموام المحاف ة ع،ى الي،م واألمم الدولييم. وينوم المج،م نيابةً 
يتاةةةكو  1963( المعدلةةةة بنةةةرار مةةةم الجمعيةةةة العامةةةة لألمةةةم المتحةةةدة فةةةي 23ل،مةةةادة   وطبنةةةاً 

خمية أعضا  دائمييم با يم وعم الو يات  :مج،م األمم الدولي مم خمم عارة دولة وع،ى نوعيم
ندا( وفرنيا حاليا( المم،كة المتحدة  انك،ترا وايرلا تحادية المتحدة األمريكية وا تحاد اليوفيتي  روييا 

النصةةر ع،ةةى ألمانيةةا النازيةةة  وعةة ه الةةدوو كانةةت تعتبةةر قمةةة التحةةالت الةةدولي الةة ي حنةةق. (2 والصةةيم
وكانةت تعةرت  بةدوو  ، ااةية فةي الحةر  العالميةة الثانيةةوالدوو التي كانت تيير في ف،كوةا كإيطاليةا ال

ت،عبةه عة ه الةدوو  أمالدور ال ي ينت ر  أعميةل ل  فام واق  الحاو كام يكات عم  إضافةً ، المحور(
 إمكانيةاتد عة ه الحةر  ب عةو مةا يتةوافر لوةا مةم الدولييم في عالم مةا بعة واألممفي مجاو ح   الي،م 

 كرية عائ،ة.يمادية وقدرات ع
                                                 

في ضو  قواعد الن ام العالمي الجديد،  مماألد. حيام احمد محمد عنداوي، حدود ي،طات مج،م  ن ر:ي 1
 .6  ،1994دار النوضة العربية، الناعرة، مصر، 

 .221، 1984د. إبراعيم أحمد ا،بي، التن يم الدولي، الدار الجامعية ل،طباعة والنار، بيروت، ن ر:ي  2
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والةةةدوو الخمةةةم المةةة كورة عةةةي التةةةي أريةةةت دعةةةائم تظيةةةيم من مةةةة األمةةةم المتحةةةدة فةةةي يةةةنة 
وتحنيةةةق األمةةةم الجمةةةاعي فةةةي العةةةالم و لةةة   بوةةةدت المحاف ةةةة ع،ةةةى اليةةة،م واألمةةةم الةةةدولييم، ،1945

 رية وييايية واقتصادية ع،ي الصعيديم اهق،يمي والدولي.بالن ر لما لديوا مم قدرات عيك
 األخةرىعةم الةدوو  خاصةاً  ولو ا أعطي لو ه الدوو الدائمة العضوية في مج،م األمم امتيازاً 

 ،النةرارات التةي يصةدرعا المج،ةم ىاألعضا  في المج،م بظم يكوم لوم حق خا  في التصويت ع،ة
 الننف. أووعو ما يعرت بحق  ال يتو( 

الةةةدوو غيةةةر الدائمةةةة العضةةةوية فةةةي مج،ةةةم األمةةةم وعةةةددعا عاةةةر دوو فيةةةتم انتخابوةةةا عةةةم  أمةةا
يةتم انتخةا  أي منوةا   أ ىع،ة، ينتام متتاليتام تواومدة عضوي، ق الجمعية العامة لألمم المتحدةطري

 ىل تةةرتيم متدحنتةةيم وام يةخةة  فةةي ا عتبةةار عنةةد انتخةةا  أي مةةم عةة ه الةةدوو لعضةةوية المج،ةةم مةةد
 .وفي تحنيق أعدات األمم المتحدة ة في ح   الي،م واألمم الدولييم،ا الجديمياعمتو

ومم اجو تحنيق العدالة في انتخا  ع ه الدوو غير الدائمة العضوية في مج،م األمم تنرر 
  1963لعةام  1991ووفنًا لنةرار الجمعيةة العامةة رقةم  ،أيام توزي  جغرافي عادوى يكوم  ل  ع، أم

يكةةا الدتينيةةة  أمريكةةا ومجموعةةة دوو أمر ،  خمةةم مناعةةد( اآليةةيوية واألفرينيةةةو يكةةوم لمجموعةةة الةةدو 
والةدوو األخةرى  ومجموعة غةر  أوربةا،  منعد واحد( ومجموعة دوو أوربا الارقية ،عدام( منالجنوبية(

 .(1  (ام منعد
التمييةةز فةةي عضةةوية مج،ةةم األمةةم بةةيم عضةةوية  أوعةة ا الت ويةةت  أمناةةير  أمعةة ا و  ي وتنةةا 

أ الميةاواة ائمة وعضوية غير دائمةة، والتمييةز فةي كي يةة التصةويت تبعةا لة ل  يتعةارف ك،يةة مة  مبةدد
تحديةةةد مثةةةو عةةة ه العضةةةوية الدائمةةةة با يةةةم ل،ةةةدوو الخمةةةم المةةة كورة  أمكمةةةا ، فةةةي اليةةةيادة بةةةيم الةةةدوو

  ينةةوم ع،ةةي أيةةام ا عتبةةارات الييايةةية التةةي أفرزتوةةا  ةةروت ومدبيةةات الحةةر  ىدوو كبةةر بوصةة وا 
مكانيةات وقةدرات عة ه الةدوو،  أمالعالمية الثانية مم دوم  يةخة  فةي ا عتبةار احتمةاو تغييةر  ةروت وا 

 وما يتبعوا مم تغيير مكانتوا الدولية مم حي  النوة والضعت.
(، يةةابقال  ومثةةو عةة ا اآلمةةر ن،ميةةه بوضةةوح فةةي الوقةةت الحاضةةر بالنيةةبة لدتحةةاد اليةةوفيتي

فةي النةوة والمكانةة إلةى دولةة منيةمة، وأدى  لة  إلةى تغييةر ايةم  وكيت تحةوو مةم دولةة كبةرى ميةاوية
 الدولة إلى  دولة روييا ا تحادية( بد  مم ا تحاد اليوفيتي.

                                                 

ة، دار النوضة الدولي، الطبعة الثاني مالتن يد. اارت عرفات أبو حجازة، الوييط في قانوم  ن ر:ي 1
 .446، 2007-2006العربية، الناعرة، مصر،
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وفةةي المنابةةو ناةةاعد تيةةارع صةةعود ونمةةو كةةو مةةم اليابةةام وألمانيةةا بعةةد توحيةةدعا إلةةى مصةةات 
مةةر الةة ي يتعةةيم إعةةادة الن ةةر فةةي األ ،لمميةةزة والنويةةة اقتصةةاديا وييايةةياالةةدوو  ات المكانةةة الدوليةةة ا

 /أ( مم الميثاق والخاصة باختيار أعضا  مج،م األمم الدائمييم. 23أحكام المادة  
و نيابةةة ( يعمةة24ل، نةةرة األولةةى مةةم المةةادة   وفيمةةا يتع،ةةق بخصةةائ  مج،ةةم األمةةم فانةةه طبنةةاً 

تخةا  النةرارات مةم اجةو ( مةم الميثةاق ية،طة ا25ل،مةادة   ول،مج،ةم طبنةاً ، عةم أعضةا  األمةم المتحةدة
الح ةةا  ع،ةةةي اليةةة،م واألمةةم الةةةدولييم ويتعوةةةد أعضةةا  األمةةةم المتحةةةدة متضةةامنيم بنبةةةوو ت،ةةة  النةةةرارات 

 والعمو بوا. 
وام يةة،طة مج،ةةم األمةةم فةةي اتخةةا  أي قةةرار تخضةة  هجمةةاع أرا  الةةدوو دائمةةة العضةةوية إ ا 

تع،ةق بميةائو وأمةور إجرائيةة، فيتط،ة  أمةا إ ا كةام اآلمةر ي ،كام األمةر يتع،ةق بميةائو وأمةور جوعريةة
الضةرورة أم ولةيم ب، وعةم أعضةا  مج،ةم األمةم ة عار عضةواً إجماع تيعة أعضا  مم أصو خمي

  عضا  الخمم الدائمييم.األيكوم مم بينوم أي مم 
ام إجرا اتةةه ميثةةاق األمةةم المتحةةدة بوضةة   ئحةةة أو ن ةة( مةةم 30ل،مةةادة   وينةةوم المج،ةةم طبنةةاً 

بالتنةةاو  بةةيم  ( مةةم الدئحةةة الداخ،يةةة18وتكةةوم رئايةةة المج،ةةم طبنةًا ل،مةةادة  ، ييةةهوطرينةة اختيةةار رئ
بصةةورة دوريةةة ولمةةدة اةةور واحةةد حيةة  ترتيةة  الحةةروت األبجديةةة ا نج،يزيةةة أليةةما  جميةة  أعضةةائه 

 الدوو األعضا  في المج،م.
واعةم ، باتةهفةي أدا  واج هجوةزة التةي تيةاعدويدح  أم لمج،م األمم العديد مم ال روع أو األ

ت،ةة  األجوةةزة  لجنةةة أركةةام الحةةر ( ومومتوةةا إبةةدا  الماةةورة إلةةى المج،ةةم فةةي كةةو مةةا يتع،ةةق بةةاألمور 
العيةةةةكرية وايةةةةتخدام النةةةةوات الميةةةة،حة لح ةةةة  األمةةةةم الةةةةدولي وعةةةةي تتكةةةةوم مةةةةم رةيةةةةا  أركةةةةام حةةةةر  

يةةة اآلرا  و  لجنةةة نةةزع اليةةدح( ومومتوةةا درا ،ييم فةةي المج،ةةم أو مةةم ينةةوم منةةاموماألعضةةا  الةةدائم
دوليةةة وا قتراحةات المتع،نةة بتن ةيم وتخ ةةيف التية،ح وخاصةة تحةريم أيةة،حة التةدمير الاةامو والرقابةة ال

وم تتكةو و لجنةة الخبةرا (  ،يتخداموا في غير األغراف الية،ميةومن  ا نوويةع،ى ايتخدام األي،حة ال
 مةةم مةم موضةةوعات،،ةم األدرايةة كةةو مةا يحي،ةةه ع،يوةا مجومومتوةا ، مةم عةدد مةةم الخبةرا  النةةانونييم

ل،مج،ةةةم تاةةةكيو  لجةةةام جزائيةةةة( باةةةظم بعةةةف األمةةةور  إضةةةافًة إلةةةى عةةةدد مةةةم ال،جةةةام األخةةةرى، كمةةةا
 .(1 الحاص،ة بيم الدوو

                                                 

جامعة قطر،الدوحة  من مة األمم المتحدة خ، يات الناظة والمباد ، د.محمد صالح المي ر، ن ر:ي  1
،1997  ،221. 
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فنةةةد حةةةدد ميثةةةاق األمةةةم المتحةةةدة  ،اصةةةات الماةةةتركة مةةة  الجمعيةةةة العامةةةةأمةةةا بخصةةةو  ا ختص
وعةي تتضةمم  ،ل صةو اليةاب  منةهمةم الةدولييم فةي اصدحيات مج،م األمم في اظم ح   الي،م واأل

حةةاو توديةةد  حيةة  تخةةوو المج،ةةم يةة،طة اتخةةا  إجةةرا ات وتةةدابير قمعيةةة فةةي، يةة،طات وايةةعة وخطيةةرة
و ح ة  و لة  مةم اجة ،موجة  قةرارات م،زمةة ل،ةدوو األعضةا أو وقةوع العةدوام ب، الي،م أو اهخةدو بةه

 ( مم الميثاق. 41/42 المادتام  الي،م أو إعادته إلى نصابه
م تحديةد مةا يعةرف ع،يةه مةم ميةائو لكنةه ين ةر إلةى ظليم لمج،م األمةم قواعةد محةددة باةو ع ا 

بةةه أو  ل،يةة،م أو إخةةد ً  داً كةةو ميةةالة ع،ةةى حةةدة، لينةةرر صةة توا أو وضةةعوا فيمةةا إ ا كانةةت تاةةكو توديةة
حيةةة  يعتبةةةر المج،ةةةم  ،مةةةم توصةةةيات أو إجةةةرا ات قمعيةةةة ومدئمةةةاً  ثةةةم اتخةةةا  مةةةا يةةةراه منايةةةباً  ،عةةةدواناً 
 .(1 الدولييم واألممة ع،ى الي،م األصيو في المحاف   ا ختصا  صاح
حةةو المنازعةةات الدوليةةة بةةالطرق  إلةةىوتتةدرف يةة،طات المج،ةةم فةةي عةة ا المجةةاو مةةم مجةةرد الةةدعوة  

اتخةةا  تةةدابير  بإمكةةام باتخةةا  تةةدابير جماعيةةة قمعيةةة  تةةدابير النمةة ( مةةروراً  األمةةر إمكةةام إلةةىاليةة،مية 
 العدقةةات الدب،ومايةةية  تةةدابير المنةة ( أوالمواصةةدت  أولعدقةةات ا قتصةةادية بنطةة  ا األمةةر أومةقتةةة 

 وعي ع،ي النحو األتي:
إمنعةا لت ةاقم  ( مةم الميثةاق ع،ةى انةه40حية  تةن  المةادة   :.مؤقتةال التدابير -

( 39الموقت فظم لمج،م األمم قبو أم يندم توصياته أو يتخ  التدابير المنصو  ع،يوا في المةادة  
جةرا ات مةقتةة أو مدئمةاً  يدعو األطرات المتنازعة األخ  بما يراه ضرورياً  أم مة  تنبيةه  ،مةم تةدابير وا 

 مم إجرا ات. األطرات إلى أم عدم الخضوع لوا ييجعو المج،م يتخ  ما يراه منايباً 
( 41تخةوو المةادة   :.)تدابير المنة(  عسكريةغير التدابير ال -

ام النةةةوة الميةةة،حة لتن يةةة  ايةةةتخدالتةةةي   تتط،ةةة  مةةةم التةةةدابير ايةةةبًا مةةةا يةةةراه منمج،ةةةم األمةةةم أم يتخةةة  
وله الحق في أم يط،  مم أعضا  األمم المتحدة تن ي  ع ه التدابير التي يمكم أم يكوم مم  ،قراراته

بينوا وقت العدقات أو الصدت ا قتصةادية والمواصةدت الحديديةة والبحريةة والجويةة والبريةة والبرقيةة 
. وقطةة  ،يةةاً أم ك جزئيةةاً  الديةة،كية وغيرعةةا مةةم ويةةائو ا تصةةا ت والمواصةةدت. يةةوا  كةةام  لةة  وق ةةاً 

( المةة كورة ياةكو المج،ةةم  لجنةة عنوبةةات( 41ل، نةةرة الرابعةة مةةم المةادة   ووفنةاً  ،العدقةات الدب،ومايةةية
 لمتابعة تن ي  ع ه اهجرا ات. 

                                                 

 .233،  1975ين ر: د. صالح جواد كا م، دراية في المن مات الدولية، مطبعة اهرااد، بغداد،   1
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 أم األمةمقةرر مج،ةم  إ ا :.)تدابير القمة(  التدابير العسكرية -
يتخة   أم ( مةم الميثةاق42المةادة  كةام وفنةًا ألح التدابير اليابنة   تك ي لردع الدولة المعتدية جاز له

أو هعادتةه  الةدولييم واألمةممةا ي،ةزم لح ة  الية،م  األعمةاوبطريق النةوات الجويةة والبحريةة والبريةة مةم 
ييةةت اد مةم  لةة  أم ميثةةاق األمةم المتحةةدة قةةد خةوو مج،ةةم األمةةم ية،طة فةةرف العنوبةةات  ،نصةةابهإلةى 

أيةةة دولةةة أو دوو أخةةرى بالاةةكو الةة ي يوةةدد اليةة،م  العيةةكرية بحةةق أيةةة دولةةة تنةةوم بتصةةعيد نزاعوةةا مةة 
  .نرر ايتخدام النوة العيكرية ضدعاواألمم الدولييم، ومم دوم اخ  موافنة الدولة التي يت

 أم عنا  اختصاصات أخري لمج،م األمم وعي:كما 
 انتخا  قضاة محكمة العدو الدولية. -
أمةةام المحكمةةة المةة كورة و لةة  طبنةةا ل،مةةادة تحديةةد الاةةروط التةةي يمكةةم بموجبوةةا ل،ةةدوو أم تتناضةةي  -
 فنرة ثانية( مم الن ام األيايي ل،محكمة. 25 
 ( مم الميثاق.97اختيار األميم العام لألمم المتحدة وفنا ل،مادة   -
 ،أليايةي لمحكمةة العةدو الدوليةةتحديد الاروط الدزمة  نضمام الدوو غير األعضا  في الن ام ا -

/  12فنةرة ثانيةة( مةم الميثةاق. وممةا ية كر فةي عة ا المجةاو أم المةادة   93ادة  و ل  وفنا ألحكام المة
( مةةم الميثةةاق قةةد حةةددت العدقةةة بةةيم مج،ةةم األمةةم والجمعيةةة العامةةة بةةالن  ع،ةةى انةةه عنةةدما 5فنةةرة 

يباار المج،م اختصاصه بصدد نزاع أو موقت معةيم، ف،ةيم ل،جمعيةة العامةة أم تنةدم أيةة توصةيات 
 .(1  ع ا الخصو  أو الموقت، إ  إ ا ط،  منوا مج،م األمم  ل  أو اقتراحات في

مةةةم الن ةةةر فةةةي ت،ةةة  األمةةةور وكةةة ل  يخطةةةر األمةةةيم العةةةام الجمعيةةةة العامةةةة بانتوةةةا  المج،ةةةم 
( مةةم الميثةةةاق قةةد خولةةةت 11إ  أم ال نةةرة الثانيةةةة مةةم المةةةادة   ،و لةة  بمجةةةرد انتوائةةه منوةةةا ،والميةةائو

  يكةوم أ  الية،م واألمةم الةدولييم، اةريطة لة لوةا صة،ة بح ةظة أية ميية العامة الحق في مناقاالجمع
 ،فةةي اةةظم أي اختصةةا  يخةةت  بةةه المج،ةةمعنةةا  أي تعةةارف بةةيم مج،ةةم األمةةم والجمعيةةة العامةةة 

 و ل  بودت عدم ا زدواف في الو ائت وا ختصاصات.
أيةةةند إليةةةه  ويعتبةةةر مج،ةةةم األمةةةم مةةةم أعةةةم األجوةةةزة وأكثرعةةةا فاع،يةةةة فةةةي األمةةةم المتحةةةدة حيةةة 

( مةةةم 24/2ا  فةةةي المةةادة  ( فنةةد جةة2الميثةةاق الميةةةولية األيايةةةية فةةي ح ةة  اليةةة،م واألمةةم الةةةدولييم 

                                                 

، 1984أحمد أبو الوفا، دروم في قانوم المن مات الدولية ، دار الثنافة العربية ، الناعةةرة ، د.  ن ر:ي  1
  167 . 

 .301، 1988،دار النوضة العربية، الناعرة،2يعيد الدقاق ،التن يم الدولي، طان ر: د.محمد  2
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يعوةد أعضةا  ت،ة  الويئةة  وفعةا ً  في أم يكوم العمو ال ي تنوم به األمم المتحدة يريعاً  إرغبةً  الميثاق
ييم ويوافنةةةوم ع،ةةةى أم عةةة ا إلةةةى مج،ةةةم األمةةةم بالتبعةةةات الرئييةةةية فةةةي أمةةةر ح ةةة  اليةةة،م واألمةةةم الةةةدول

 عنوم في قيامه بواجباته التي ت رضوا ع،يه ع ه التبعاتإ.  المج،م يعمو نائباً 
( ألنةةى ع،ةةى عةةاتق مج،ةةم األمةةم التبعةةة الرئييةةية لح ةة  24وطالمةةا أم الميثةةاق فةةي المةةادة  

التةةي يات صةةدحالاألمةةم واليةة،م الةةدولييم واعتبةةره نائةة  عةةم الةةدوو فةةي  لةة ، فكةةام   بةةد مةةم إعطائةةه 
تخولةةةه يةةة،طة إصةةةدار النةةةرارات الم،زمةةةة واةةةرعية التةةةدخو فةةةي المنازعةةةات الدوليةةةة يةةةوا  وافنةةةت الةةةدوو 

  المتنازعة أم  .
  

 المبحث الثاني

التكييف القانوني لفكرة الحكومة العالمية في إطار 

 مجلس األمن

،طاته، أم المج،ةةم وعةةو يطمةةح إلةةى أم يكةةوم حكومةةة عالميةةة قةةد تجةةاوز مجةةاو اختصاصةةه ويةة
األوو واألوحةةد عةةم ح ةة   الميةةئووفجعةةو ن يةةه  ،يةةواً  فيمةةا يتع،ةةق بنطةةاق عةة ه اليةة،طات أو طبيعتوةةا

 ،بوص وا الجواز النضةائي الرئييةي (اختصاصات المحكمة مما ادخ،ه في دائرة  واألمم الدولي الي،م
مج،م ال ي تتمت  فيةه بو أم ال، عنوا خدفًا ألحكام الميثاق يابةً وصار ي صو في الميائو النانونية ن

م ال يتةو أصةبح ييةتخدم أل ،الدوو الدائمة العضوية بحةق ال يتةو كامتيةاز تةاريخي قةد عجةز عةم العمةو
لخدمةةةة الييايةةةات الوطنيةةة لوةةة ه الةةةدوو ولةةةيم لمةةا عةةةو منةةةرر لةةةه فةةي خدمةةةة المصةةة،حة الع،يةةةا  صةةراحةً 

ي ل كةرة الحكومةة العالميةة فةي إطةار مما تندم فإننةا يةنتناوو التكييةت النةانون ، وانطدقاً ل،مجتم  الدولي
مج،م األمم الدولي ع،ى وفق ثد  مطال  نبح  في األوو منوا نيابة مج،ةم األمةم عةم المجتمة  
الةةدولي، فيمةةا نتطةةرق فةةي المط،ةة  الثةةاني إلةةى فكةةرة ح ةة  اليةة،م واألمةةم الةةدولي بوصةة وما المرتكةةزات 

ث،  فينبح  فيه أبعاد فكةرة الحكومةة العالميةة األيايية لتريي  فكرة الحكومة العالمية، أما المط،  ال
 في إطار التن يمات اهق،يمية وكما يظتي:. 

 
 

 المطلب األول

 مجلس األمن نائب عن المجتم( الدولي

عالمية تحتكر ايتخدام النوة ل،صالح العةام لمج،م األمم أم يكوم حكومة في من مة  كام يراد
ولةة ل   ،مركزيةةة فةةي  لةة خدامه وام يكةةوم اليةة،طة الوتجةةرد أعضةةا  المن مةةة مةةم اليةةدح ويةة،طة ايةةت
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صةةرار واضةةعي الميثةةاق ع،ةةى عةةدم تن،ةةي  عةة ه اليةة،طات أو فةةرف رقابةةة  تعكةةم يةة،طات المج،ةةم وا 
وعكةة ا لةةم يعةةد مج،ةةم األمةةم يمثةةو الجوةةاز األيةةمى لح ةة  اليةة،م واألمةةم  ،محكمةةة العةةدو الدوليةةة ع،يةةه

العةةام ل،مجتمةة  الةةدولي الممثةةو لطموحاتةةه،  الةةدولي فنةةط بةةو أصةةبح يتصةةرت بوصةة ه الجوةةاز التن يةة ي
 والمترجم  تجاعاته وأفكاره.

عةةةةي البرلمةةةةام الةةةة ي يمةةةةارم  العامةةةةة فةةةةإ ا اعتبرنةةةةا المج،ةةةةم عةةةةو الحكومةةةةة العالميةةةةة والجمعيةةةةة
فإننةةا يجةة  أم نةكةةد  الديمنراطيةةة المبااةةرة بحيةةبام أم أعضةةا  المن مةةة الدوليةةة يمث،ةةوم األفةةراد فيوةةا،

 تخةةا  النةةرار فةةي نطةةاق المن مةةة العالميةةة فةةي طريةةق تظكيةةد رقابةةة الجمعيةةة ع،ةةى  الصةةيغة الديمنراطيةةة
بحية  يكةوم  ،عدد مم أيالي  الرقابةة الييايةية الاةبيه بت،ة  التةي تظخة  بوةا الةن م البرلمانيةةبالمج،م 

 ل،جمعية الحق في أم تيح  النيابة التي يتمت  بوا المج،م عم أعضائوا بما يابه يح  الثنة ال ي
 .(1  رفه الن م البرلمانية الوطنيةتع

لنةد أنابةت من مةة األمةم المتحةدة بايةم أعضةائوا، الموافنةوم ع،ةى  لة  ، إلةى مج،ةم األمةم فةةي 
النيام بالواجبات التي ت رضوا ع،يوا التبعات الرئيية في أمر ح   الي،م واألمم الدولي، وعوةدت إليةه 

مجموعة مم الي،طات التي تم تبيانوةا حصةرًا فةي بظدا  ع ه الواجبات وفق مناصد ومباد  المن مة وب
 . (2 ( مم الميثاق12 - 8 – 7 – 6وو   ال ص

( مةم الميثةاق يبةدو معيبةًا،  لة  ألنةه جعةو النيابةة عةم الةدوو 24ويرى البعف أم ن  المادة  
 ،باعتبارعةا اخصةةًا قانونيةًا دوليةةاً األعضةا  فةي حةةيم كةام يجة  أم تكةةوم النيابةة عةم المن مةةة الدوليةة 

م الغاية مم وجود ع ا الا م عة ا المج،ةم عةو عبةارة عةم  خ  عي حمايةة األمةم والية،م الةدولي،وا  وا 
م نيابته عم جواز مم أجوزة ع ه المن مة ،  ( .3 المن مة عي نيابة الجز  عم الكو وا 

إم مج،ةةةةةم األمةةةةةم يتصةةةةةرت نيابةةةةةة عةةةةةم الةةةةةدوو األعضةةةةةا  فةةةةةي األمةةةةةم المتحةةةةةدة تطبينةةةةةًا لةةةةةن  
فةةةام قةةةرار تطبيةةةق التةةةدابير الةةةواردة فةةةي الميثةةةاق عةةةو قةةةرار تاةةةار  فيةةةه كةةةو الةةةدوو لةةة ال   ،(24المةةةادة 

                                                 

 .245  ،2006 الناعرة، ،3ط مندمة في النانوم الدولي المعاصر، د.عبد اهلل ا اعو، :ن ري 1
 ( مم الميثاق. 24ن  المادة  ين ر:  2

د. فخري رايد المونا ، مدى ي،طة مج،م األمم التنديرية في تطبيق إجرا ات ال صو الياب  ،  ن ر: (3 
 د ، بغداد ، ، ك،ية النانوم ، جامعة بغدا 1994( ، لينة 2مج،ة الع،وم النانونية ، المج،د العاار ، العدد  
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( حيةةة  تةةةن  ع،ةةةى:   األعمةةةاو الدزمةةةة 48( والمةةةادة  25باهضةةةافة إلةةةى أحكةةةام المةةةادة   ،األعضةةةا 
  .(1 ة أو بعف عة   األعضا (لتن ي  قرارات مج،م األمم ينوم بوا جمي  أعضا  األمم المتحد

( مةةةم الميثةةةاق يمكةةةم ا يةةةتناد إليوةةةا فةةةي تكييةةةت 24  التةةةي جةةةا ت بوةةةا المةةةادةإم فكةةةرة اهنابةةةة 
فمن مة األمةم  ال ي ييتند إليه مج،م األمم في التعبير عم فكرة الحكومة العالمية، النانوني األيام

المتحدة وانطدقًا مم عالميتوا، أوكو ميثاقوةا لمج،ةم األمةم أم يتصةرت بايةم أعضةائوا ونيابةة عةنوم 
 والنيةةةام باألعبةةةا  المترتبةةةة ع،ةةةى  لةةة ، ،ة الموضةةةوعات المتع،نةةةة بح ةةة  األمةةةم واليةةة،م الةةةدولييمفةةةي إدار 

فالحكومةةة التةةي تنةةوم بظعبةةا  اليةة،طة  واليةةةاو عنةةا ألةةيم  لةة  بمثابةةة تجيةةيد ل كةةرة الحكومةةة العالميةةة،
وةةةاز ألنةةةه يمثةةةو الج التن ي يةةةة فةةةي الدولةةةة نراعةةةا واضةةةحة المدمةةةح فةةةي و ائ وةةةا داخةةةو مج،ةةةم األمةةةم،

التن ي ي داخو المن مة الدولية وانةه ينةوم بكةو األعبةا  التةي تتع،ةق بةالتعبير عةم إرادة المن مةة ونن،وةا 
إلى ميدام الواق  العم،ي وانه يم،  مم تدابير النم  ما يك ي لضمام قيامةه بةظدا  واجباتةه المحةددة لةه 

النيابةةة فكةةرة أيايةةية فةةي  فمةة  وجةةود الةةن  الواضةةح والصةةريح الةة ي يجعةةو مةةم فكةةرة بموجةة  الميثةةاق،
تكييت العدقة بيم المج،م وبيم الدوو األعضا  في مج،م األمم فام ع ه النيابة تص،ح  م تكةوم 

 منط،نًا لتبرير وصت مج،م األمم الدولي بظنه ياكو تجييدًا ل كرة الحكومة العالمية.
م أاةخا  النةةانوم أم من مةةة األمةم المتحةةدة بصة توا اخصةةًا قانونيةًا مةة وممةا يةبق يتضةةح لنةا،

الدولي قد أنابت مج،ةم األمةم فةي النيةام بمواموةا المنوطةة بوةا فةي ح ة  الية،م واألمةم الةدولييم رغبةة 
 :.(2 األمر ال ي يترت  ع،يه ما يظتيمنوا في يرعة وفعالية األدا  في ع ا الاظم ، 

ته باألع،يةةةة قاصةةةرة ع،ةةةى مةةةا يمكةةةم تيةةةمي إليةةةهإم أع،يةةةة مج،ةةةم األمةةةم فةةةي أدا  الموةةةام الموكولةةةة  -1
 الو ي ية وفي حدود عدقة النيابة فيوا بينه وبيم من مة األمم المتحدة. 

                                                 

مج،ة  المعاعدات في  و ال صو الياب  مم ميثاق األمم المتحدة، عامر عبد ال تاح الجومرد، ان ر: د.(:1 
 ،2003 جامعة الموصو، ك،ية النانوم، (،19العدد  الينة الثامنة، المج،د األوو، الرافديم ل،حنوق،

 139. 
دة الدوو، الطبعة د. رقي  محمد جايم الحماوي، تطور و ائت األمم المتحدة وأثرعا في ييا( ين ر:. 2 

 .41  ،2011ا ولى، دار الجامعة الجديدة، اهيكندرية، مصر، 
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ماروعية  ، إضافة إلى عدمإليهعدم ماروعية خروف مج،م األمم عم إطار الموام المعوود بوا  -2
تجاوزه صدحيات وية،طات من مةة األمةم المتحةدة  اتوةا تطبينةًا لن ريةة النيابةة التةي ايةتنر ع،يوةا فنةه 

 . النانوم في عموم الدوو المتمدنة
 

 المطلب الثاني

 األمنالسلم والحكومة العالمية تترسخ في مهام حفظ 

 الدوليين
 

تتري  فكرة الحكومة العالميةة باةكو وثيةق مة  مومةة المن مةة ويةائر أجوزتوةا الرئييةة وخاصةة 
يةة،م واألمةةم رورات ح ةة  المنوةةا مج،ةةم األمةةم فةةي العمةةو ضةةمم إطةةار ييايةةة األمةةم الجمةةاعي وضةة

 الدولييم.
كام الي،م واألمم الدولييم عمةا جمةاع أعةدات األمةم المتحةدة بحية  تةدور أعةدافوا األخةرى وقد  

وتصور الميثاق مناعج متعددة لتحنيةق عة ا الوةدت منوةا المةنوج  ،وويائ،وا في إطار ع ا الودت العام
حد و الطةرق الية،مية محةو الحةر  غير المباار ويعنى بحضر ايتخدام النوة في تيوية المنازعات وا 

واحترام ييادة الدوو والميةاواة فيمةا بينوةا ومنة  التةدخو فةي الاةةوم الداخ،يةة وتن ية  ا لتزامةات الدوليةة 
 .(1  وترقية ال روت ا قتصادية وا جتماعية والتعاوم في العدقات الدولية ةبحيم ني

لمعالجةةة المنازعةةات والمواقةةت تضةمم تصةةدي المج،ةةم  مةنوج المبااةةر لعمةةو مج،ةةم األمةةمإم ال
م ايتمرارعا توديد الي،م واألمم الدولييم، ثم تصةدي المج،ةم ل،معتةدي وفةق أحكةام المةادة ظالتي مم ا

أم  ( حق الدفاع الارعي إ ا وقة  العةدوام فجةظة والةى51  ون م في المادة ،(50  ولغاية المادة (39 
ل، تةةرة اليةةابنة ع،ةةى  بحالةةة الضةةرورة ومحةةدود ًا مرتبطةةاً وجع،ةةه حنةة ،األمةةم الجمةةاعييةةتم تطبيةةق ن ةةام 
لمج،ةم األمةم أم  وكةام يةراد فد يجوز أم ييتمر ع ا الحق م  تدخو المج،م. ،تدخو مج،م األمم
مةةةم  عال،صةةالح العةةام وتجةةةرد أعضةةا عالميةةةة تحتكةةر ايةةتخدام النةةةوة من مةةة إطةةار يكةةوم حكومةةة فةةةي 

                                                 

( ين ر:. د. عميمر نعيمة، دمنرطة من مة األمم المتحدة، الطبعة ا ولى، مةيية المجد الجامعية 1 
 .212،   2007ل،درايات والنار والتوزي ، بيروت، لبنام، 
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إصةرار ي  ل . ول ل  تعكم ي،طات المج،م فاليدح وي،طة ايتخدامه وام يكوم الي،طة المركزية 
 (1واضعي الميثاق ع،ى عدم تن،ي  ع ه الي،طات أو فرف رقابة المحكمة النضائية ع،يوا. 

 يزاووالمج،م  أمتبيم لنا بوضوح  األممالبح  في طبيعة النااطات التي ينوم بوا مج،م  إم
( 1/4م،زم بتحنيق ما جا  فةي المةادة  ، فوو غير األخرىالرئييية  األجوزةنااطات ميتن،ة عم بنية 

فاأليةةةم التةةةي تنةةةوم ع،يوةةةا    يعطةةةي أي اعتبةةار ل،ميةةةاواة فةةةي اليةةةيادة بةةةيم الةةدوو، ألنةةةهمةةم الميثةةةاق 
نااطات مج،م األمم غير مرتبطة بو ه النصو  بو لوا عدقة مباارة بالنواعةد الخاصةة بةه، وعةي 

يوا  فيما يتع،ق باآلليات الوقائية المنصو  النواعد التي يتصرت بوا المج،م باكو تنديري ميتنو 
الردعيةة المنصةو  ع،يوةا فةي ال صةو  تباآلليةاع،يوا في ال صو اليادم مم الميثاق أو فيمةا يتع،ةق 

 الياب  مم الميثاق.
 ةةرف ع،يةةه ضةةرورة احتةةرام عةة ه ا يةةتندلية تعطةةي لمج،ةةم أحنيةةة تحنيةةق اليةة،م لكنوةةا   ت إم
كانت ع ه الوضعية تمةم باةكو واضةح ب كةرة الاةرعية  وا  اكو ائ، م نااطه ييايي قبو النانوم أل
تخضةة   عتبةةارات خاصةةة بةةالمج،م وتةةرتبط بكةةو حالةةة ع،ةةى حةةدة دوم أم تكةةوم لوةة ه  ألنوةةاالدوليةةة 

الوضعية عدقة بمادة أو ن  في الميثاق وبالنتيجةة فةإم المج،ةم يتةرجم باةكو واضةح فكةرة الحكومةة 
 .(2 ع،ى باقي الدوو األخرى في المن مة الدائمومالعالمية التي يباارعا أعضاةه 

 
 
 

 المطلب الثالث

وفكرة الحكومة  اإلقليميالتنظيم و األمنمجلس 

 العالمية

إم مج،م األمم عندما يمارم اختصاصةاته باعتبةاره الحكومةة العالميةة لمجتمة  األمةم المتحةدة 
مم والي،م الدولييم إلى بعةف يم،  أم يخوو جان  مم اختصاصاته الممنوحة له في مجاو ح   األ

الوكةةةا ت والمن مةةةات اهق،يميةةةة والتةةةي تعمةةةو باعتبارعةةةا ممث،ةةةة عةةةم مج،ةةةم األمةةةم إ ا تةةةم  لةةة  وفنةةةًا 
األمةر الة ي يصةح معةه وصةت عة ه  لإلجرا ات النانونية المنصو  ع،يوةا فةي ميثةاق األمةم المتحةدة،

                                                 

 .245  بق،مصدر يا د.عبد اهلل ا اعو،  ر:ين (1 
 .45( ين ر:. د. عميمر نعيمة، مصدر يابق،  2 
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ة العالميةةة ألدا  مواموةةا فةةي تن ةةيم الوكةةا ت والمن مةةات بظنوةةا بمثابةةة الويئةةات المخولةةة عةةم الحكومةة
مجةةا ت التعةةاوم اليةة،مي بةةيم الةةدوو وتحديةةد الجوانةة  التةةي يجةة  ا عتمةةام بوةةا وتيةةويو الموةةام ع،ةةى 

تمامةةًا كمةةا باأليةة،و  الةة ي تعتمةةده بعةةف الحكومةةات  المن مةةة الدوليةةة وميةةاعدتوا فةةي النيةةام بمواموةةا،
م تعطي لألقاليم قدر كبير مم الحرية في إدارة اةونوا في اهدارة أم تظخ  بن ام اهدارة الدمركزية وا

فاعتماد مج،م األمم ع،ى أي،و  مركةزي ، اقبة والمتابعة واهاراتع،ى أنوا تحت   لن يوا بحق المر 
مباار في الحكم قد يتعارف م  طبيعة المجتم  الدولي ويحوو دوم الوصوو إلى نتائج حنينية بوة ا 

 الصدد.

فةي إطةار األمةم  ومةةثراً  عامةاً  دت العيكرية التي يمكم لوةا إم ت،عة  دوراً عنا  العديد مم التكت
أم التكةةتدت العيةةكرية عبةةارة عةةم من مةةات إق،يميةةة لألمةةم، لةة ل  فةةإم لمج،ةةم األمةةم طبنًةةا المتحةةدة، 

، صو الثامم ي،طة األارات والمراقبةة ع،ةى التن يمةات اهق،يميةة، فالتكتةةدت العيةكرية المناةظة طبنًةا ل
( منيةةدة بايةةت،زام إبةةد  مج،ةةم األمةةم فةةي الحةةاو باهجةةةرا ات التةةي تتخةة عا ت،ةة  التكةةتدت 51دة  ل،مةةا

العيكرية حتى   تتظثر ميئولية مج،م األمم باظم الح ا  ع،ى الي،م واألمم الدولييم، وك ل  تنرر 
م األمةم ( مم الميثاق أم إجرا ات الدفاع عةم الةن م يمكةم أم تيةتمر إلةى أم يتخة  مج،ة51المادة  

 اهجرا ات الدزمة لصيانة وح   اليدم واألمم الدولييم.

عنةةا  تيةةاة ت حةةوو اليةةبو األفضةةو  أمإم ناةةير عنةةا إلةةى  وبعيةةدًا عةةم كةةو مةةا تنةةدم يبنةةى لنةةا
وةةو عةةي عبةةر تطبيةةق فطرحوةةا وكمةةا يةةظتي:  نةةال،وصةةوو إلةةى عةةالم أفضةةو تناةةده الباةةرية جمعةةا  يمكن

مةةم خةةدو اعتمةةاد أيةة،و  العمةةو  االموجةةه  وعةةو يمكةةم تحنينوةة اقتصةةاد اليةةوق الم تةةوح أم ا قتصةةاد
الجماعي الدولي لتريي  دعائم اليدم العةالمي ومواجوةة التحةديات المخت، ةة التةي يواجووةا عةالم اليةوم 

تةدور مناقاةات الجمعيةة و  أم مم خدو انتواف أي،و  العمو األحادي ال ي اتبعتةه الو يةات المتحةدة  
ومةم البةديوي أم ييةبق  ة في دوراتوا المخت، ة حةوو كي يةة إصةدح مج،ةم األمةم،العامة لألمم المتحد

العمو ع،ى إصدح المج،م تحديد أوجه النصور التي يج  أم يتجه إليوا اهصةدح ومةم أعةم أوجةه 
النصةةةور أم بعةةةف قةةةرارات المج،ةةةم   تتمتةةة  بال عاليةةةة الدزمةةةة وام المج،ةةةم يتجةةةه أحيانةةةًا إلةةةى ن ةةةام 

باهضافة إلى تجاوز المج،م لصدحيته وي،طاته وفنًا ل،ميثاق وك ل  تحديد طبيعةة  ير،ازدواف المعاي
 العدقة بيم المج،م وكو مم الجمعية العامة ومحكمة العدو الدولية.

ومةةم الواضةةح انةةه إ ا كةةام إصةةدح مج،ةةم األمةةم ينصةةرت إلةةى البحةة  فةةي تمثيةةو أكثةةر عدالةةة 
حات التي تتط،  تعديًد فةي الميثةاق فةام أوجةه النصةور التةي لمناطق العالم المخت، ة وغيره مم المنتر 
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 نعالجوا في ع ا المنام تتع،ةق بية،و  المج،ةم وعدقتةه بيةائر األجوةزة األخةرى فةي المن مةة الدوليةة.
عطائوةةةا صةةةدحيات أويةةة  فةةةي حةةةو النزاعةةةات  والحةةةو يةةةت،خ  فةةةي إصةةةدح من مةةةة األمةةةم المتحةةةدة وا 

رق اةعو  العةالم كةال نر وانتاةار أية،حة الةدمار الاةامو والتية،ح ومواجوة الماكدت الرئييية التي تةة 
 النووي واهرعا  ون ر صراع الحضارات.

وام ، فتيةةةو الصةةةراعات المزمنةةةة فةةةي العةةةالماألمثةةةو لنةةةزع  الةةةنوج الةةةنوج متعةةةدد األطةةةرات عةةةو إم 
الوصةةةوو إلةةةى العةةةالم  يمكةةةم الكاةةةت عةةةم أوعةةةام خادعةةةة   يعنةةةي التخ، ةةةي عةةةم األعةةةدات. لكةةةم كيةةةت

البحةة  عةةم يةةبيو مةةم اجةةو تحنيةةق عةة ه  ةيةةانضةةوي تحةةت ر و عةةو عنةةا  مةةم   ي األفضةةو المناةةود .
لنةد اعتنةد الكثيةروم  األعدات بايتثنا  أولئ  ال يم يريدوم تثبيت ييطرة مجموعة خاصة ع،ى أخرى،

اةةمولية  م ميةةتنبو الباةةرية يمةةر عبةةر تطبيةةق أيةةديولوجياتأيم فةةي النةةرم التايةة  عاةةر والنةةرم العاةةر 
 .(1 ا كو ما في ايتطاعتوم مم اجو  ل وقد فع،و  تاليتارية:تو 

 الخاتمة

مج،ةةم  إطةةارانتوينةةا مةةم بيةةام جوانةة  مةةم فكةةرة الحكومةةة العالميةةة ومةةدى تحننوةةا فةةي  أمبعةةد 
 -:يظتيمجموعة مم النتائج والتوصيات وكما  إلىنخ،   أمالدولي يمكننا  األمم

 .النتائج:

عالميةةة يمةةارم دوره جوةةاز التن يةة ي فةةي المن مةةة الإم مج،ةةم األمةةم الةةدولي باعتبةةاره ال .1
تمامًا كما ت عةو الحكومةة عنةدما تتةولى موةام الية،طة  عم ت،  المن مة، باعتباره ممثدً 

وبالتةةالي فةةام طبيعةةة الو ةةائت التةةي يضةةط،  بوةةا عةة ا المج،ةةم  التن ي يةةة داخةةو الدولةةة،
 كومة العالمية.تجع،ه أكثر المراحيم نصيبًا في الحصوو ع،ى ص ة الممثو ل،ح

إم فكرة الحكومة العالمية وبعةد أم كانةت مجةرد مجةاز وافتةراف قةانوني طرحةه الكتةا   .2
ع ه ال كرة ضالتوا في مج،م األمم فتكوينه وموامةه وتزايةد وتعةا م  ، وجدتوالم كريم

 دور من مة األمم المتحدة جع،ه أكثر المراحيم قبوً  لممارية ع ا األمر.

                                                 

ح بعد نصت قرم ، وجوة ن ر د. حيم نافعة  وآخروم ، األمم المتحدة وضرورات اهصد ن ر:( ي1 
 .109،   1996درايات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنام ،  مركز ،1ط، عربية
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لمية   تزاو لم تيتنر في ال كر الدولي المعاصر  م معالموا لةم إم فكرة الحكومة العا .3
تكتمةةو فةةد تةةزاو عةة ه ال كةةرة تنمةةوا وتتطةةور وتحةةاوو أم تحصةةو ع،ةةى المزيةةد مةةم الةةدعم 
والتظييد مم جان  الدوو ل،وصوو إلى ن ةام اتحةادي عةالمي تمثةو فيةه دوو العةالم وفةق 

 اروط وضوابط تنيجم م  ت،  ال كرة.

ديةد واحةتدو التةي اةودعا المجتمة  الةدولي وبةروز فكةرة الن ةام الةدولي الجإم التطةورات  .4
ًا مركزيًا فةي حيةاة الةدوو وقبولوةا بمرجعيةة ت،ة  المن مةة فةي تيةوية المن مة الدولية دور 

كةةو  لةة  اةةج  ع،ةةى قبةةوو فكةةرة الحكومةةة العالميةةة ممث،ةةة  المنازعةةات وتن ةةيم العدقةةات،
تنادات التةي   تةزاو توجةه إلةى األمةم المتحةدة في مج،م األمم رغم بعف المظخ  وا ن
 بيب  عيمنة النوى الع مى ع،ى عم،وا.

إم األمةةةم المتحةةةةدة وعبةةةةر ميةةةةيرة تطورعةةةةا أثبتةةةت بجةةةةدارة قةةةةدرتوا ع،ةةةةى أم تمةةةةارم دور  .5
الدع  العةالمي األبةرز فةي المحةيط الةدولي النةادر ع،ةى أم يتعامةو بمنوجيةة الحكومةة 

 العالمية.

 

 التوصيات: 

الن ةام النةانوني الةدولي  إطةارج رية في  إصدحات إلىي،جظ  أمالمجتم  الدولي  يج  ع،ى  .1
عطائوامم اجو ترايد فكرة العالمية  معالموا الحنينية وجع،وا أداة تص  يتناي  م   إطار وا 

 في خير المجتمعات اهنيانية وتيوم في ازدعارعا وتندموا.

غييةرات عيك،يةة حنينيةة تجع،ةه يةةدي أدواره يتعيم ع،ى مج،م األمم الةدولي أم ي،تةزم بةإجرا  ت .2
المركزية في العالم كمحر  لناةاط الةدوو باتجةاه إقامةة مجتمة  موحةد تحكمةه قةيم التعةاوم بةيم 

 أعضائه ومباد  أيايية جا  ميثاق األمم المتحدة ل،تصدي لوا.

نوةا يةتحنق ال يج  أم تت وم الةدوو بةام فكةرة الحكومةة العالميةة لةم توجةه ضةد احةدعا، .3 مزيةد وا 
مم المناف  في  و ازدعار ع ه ال كرة متى ما حكمت ت،  ال كرة بنواعةد ضةابطة تجعةو منوةا 

   تمم بالحنوق الجوعرية ل،دوو. أفكار
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